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Aktualizováno 29.4.2015

1. Použití
Skimmer slouží k nasávání vody z hladiny bazénu filtračním zařízením. Hmyz, listí a ostatní plovoucí
nečistoty jsou nasávány do skimmeru a zachycovány v koši na nečistoty. ke skimmeru lze připojit vyztuženou
hadici jak 5/4 (32 mm) tak i 6/4 (38mm).

2. Montáž

Pokyny pro montáž tělesa sběrače na stěnu nadzemního bazénu

a. Hrany předražených otvorů skimmeru a vratné trysky ve stěně bazénu obroušením zbavte ostrých otřepů.
Toto doporučujeme provést před nasazením fólie do bazénu.

b. Vezměte jeden hadicový trn a našroubujte ho do tělesa skimmeru. Jako těsnění použij te teflonovou pásku
(nepoužívejte žádná lepidla nebo těsnící tmely - teflonová páska není součástí balení).

c. Před započetím samotné instalace je nutné, aby bylo těleso skimmeru ke stěně bazénu již částečně
přišroubováno. Z vnější strany bazénu k vyznačeným otvorům přiložte jedno těsnění a těleso skimmeru.
Před tím zkontrolujte správné nasazení klapky ve vstupní přírubě tělesa skimmeru. Klapka se musí volně
pohybovat.

d. Nyní nainstalujte bazénovou fólii a napusťte bazén vodou tak, aby hladina vody dosahovala cca 5 cm pod
úroveň připojovacího otvoru vratné trysky.

e. Ostrým hřebíkem z vnější strany bazénu propíchněte fólii ve všech otvorech pro připojení tělesa skimmeru.
Z vnitřní strany bazénu přiložte druhé těsnění a přírubu. Do otvorů v přírubě vložte zbylých 10 delších
šroubů a křížovým šroubovákem je postupně rovnoměrně (křížem) dotáhněte.

f. Ostrým nožem vyřízněte fólii z příruby.

g. Nyní namontujte vratnou trysku.

Poznámka: K montáži budete potřebovat křížový šroubovák a nůž s ostrým hrotem.
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Pokyny pro montáž vratné trysky

a. Ostrým nožem z vnější strany stěny bazénu vyřízněte fólii z kruhového otvoru pro připojení vratné trysky.
Otvor ve fólii vyřízněte o cca 5-10mm menší, než je otvor ve stěně.

b. Vezměte druhý hadicový trn a našroubujte ho do tělesa vratné trysky. Jako těsnění použij te teflonovou
pásku (nepoužívejte žádná lepidla nebo těsnící tmely - teflonová páska není součástí balení).

c. Do kruhového otvoru ve stěně, zevnitř bazénu, vložte vrtanou trysku tak, aby jedno gumové těsnění bylo
zevnitř bazénu a vně pak jedno korkové a druhé gumové těsnění. Vratnou trysku dobře utáhněte.

d. Do otvoru v tělese vratné trysky našroubujte směrovou koncovku a nasměrujte j i tak, aby nesměřovala k
otvoru sběrače.

e. Skimmer a vratnou trysku propojte s filtračním zařízením pomocí hadic (nejsou součástí balení). Spoje
zajistěte hadicovými sponami (nejsou součástí balení).

Veškeré šroubové spoje je nutné cca po jednom dni znovu přetáhnout!

3. Pokyny pro provoz
a. Optimální hladina vody je ve středu přepadu skimmeru.

b. Denně čistěte koš ve skimmeru.

c. Skimmer naplněný vodou nesmí zmrznout. Před příchodem mrazů proveďte zazimování bazénu.

d. Skimmer lze provozovat i při zapojení bazénového vysavače.

Nastavení vratné trysky

Směr proudu vody vycházejícího z trysky lze nastavit - natočte vnitřní kouli trysky do žádané polohy. Proud
vody by měl být směrován od otvoru přepadu skimmeru. Je nutné, aby voda v bazénu "rotovala" (pokud je
bazén kruhového tvaru).

Práce s vysavačem

Vysavač slouží k odstranění nečistot usazených na dně pomocí filtračního zařízení. Proud vody je pomocí
hadice a hlavice vysavače nasáván čerpadlem do filtru, kde se nečistoty zachytávají.

Poznámka: Bazénový vysavač není součástí balení sběrače. Obraťte se na svého prodejce.
1. Sejměte víko skimmeru. Ventil filtrační jednotky přepněte do polohy pro filtrování a filtrační jednotku
zapněte.

2. Hadici od vysavače naplňte vodou (např. proudem vody z vratné trysky).

3. Podržte volný konec hadice pod hladinou a připojte k němu skimvac. Počkejte, až ze skimvacu začne
vytékat proud vody a pak skimvac rychle vložte do tělesa sběrače a pevně ho usaďte nad sítem sběrače. Při
nasazování skimvacu do sběrače dbejte na to, aby se nepřerušil sloupec vody v hadici a první konec hadice
byl stále ponořený pod vodou.

Poznámka: Pokud budete chtít využít adaptéru vysavače, je nutno postupovat s touto změnou:
• Sejměte víko skimmeru a vyjměte klapku přepadu (opatrně, aby nedošlo k poškození klapky). Do tělesa
skimmeru vložte skimvac s nasazeným adaptérem (přitom hrdlo adaptéru musí zůstat ponořené pod
hladinou, aby filtrační jednotka mohla sát vodu) a adaptér orientujte směrem do bazénu. Zapněte filtrační
jednotku.

• Hadici od vysavače naplňte vodou (např. proudem vody z vratné trysky), a druhý konec nasaďte na adaptér
uvnitř sběrače. Přitom mějte oba konce hadice stále pod hladinou.

4. Na opačný konec hadice (který musí být stále pod vodou) připojte bazénový vysavač.
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5. Nyní můžete začít vysávat. Při vysávání dbejte na to, aby se hlavice vysavače nedostala nad hladinu a
nedošlo tak k zavzdušnění sání. Vysávejte nečistoty ze dna pomalu, prudký pohyb vysavače rozvíří usazené
nečistoty.

6. Po skončení vysávání odpojte hadici od skimvacu a vyjměte skimvac z tělesa skimmeru.

Na závěr vysávání doporučujeme provést kontrolu stavu filtrace, zda není nutno provést vyčištění filtru.

4. Zazimování
Před příchodem mrazů postupujte podle pokynů uvedených v návodu pro bazén. Na poškození mrazem se
záruka nevztahuje.

5. Záruční podmínky
Záruční podmínky se řídí obchodními a záručními podmínkami Vašeho dodavatele.

6. Závěrečná ustanovení
Po skončení životnosti produktu zajistěte jeho ekologickou likvidaci odbornou firmou.

Reklamace se řídí příslušnými zákony o ochraně spotřebitele. V případě zjištění neodstranitelné vady se
písemně obraťte na svého dodavatele.

Uschvejte tento návod, abyste do něj v budoucnosti mohli nahlédnout. Aby skimmer poskytoval

optimální výkon, postupujte podle uvedených instrukcí.
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Poznámka:

Krycí rámeček a kryt

k zazimování je

součástí pouze u

vybraných modelů.




